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Ruukki suunnittelee, valmistaa ja asentaa teräsrungon Helsingin Kruunuvuorenrantaan rakennettavaa kerrostaloon.
Huoneistoja Harkko-kerrostaloyhtiöön tulee 53, ja jokainen huoneiston omistaja saa toteuttaa sisätilat haluamallaan tavalla.
Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja rakentamisesta sekä asuntojen myynnistä vastaa
rakennusyhtiö EKE.

iin sanotussa raakatilaratkaisussa asukas ostaa neliömäärän tilaa. Sen jälkeen hän voi itse päättää huoneiden määrästä, väliseinien paikoista,
pintamateriaaleista, keittiöstä ja jopa huoneiston kerrosmäärästä. Tarvittaessa huoneistojen väliset sisäseinät voidaan poistaa ja yhdistää
kaksi erillistä huoneistoa. Teräsrunko toimii kantavana rakenteena.

”Ihmisille pitää tarjota vaihtoehtoja myös asunnoissa, sillä asuntotyyppejä ja elämäntilanteita on yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Tällaisia
kohteita pitää rakentaa, sillä silloin ihmiset voivat myös vaatia vaihtoehtoja nykyiseen asuntotarjontaan. Harkko-projekti tuo taloyhtiöön
luontaista yhteisöllisyyttä, kun asukkaat rakentavat omia kotejaan samanaikaisesti”, kertoo arkkitehti Pia Ilonen Tallista.

Harkko on viides raakatilaratkaisuna EKE:n toteuttama kerrostalo, mutta ensimmäinen teräsrungolla rakennettu.

”Teräsrakentaminen on muita tapoja nopeampaa ja mahdollistaa sen, että asuntoja voidaan muuntaa tarpeen mukaan. Teräs mahdollistaa
myös korkeat tilat. Koska Harkossa huoneistot ovat viisi metriä korkeita, voivat asukkaat itse rakennuttaa asunnostaan osittain
kaksikerroksisen. Olemme ylpeitä meneillään olevasta hankkeesta. Rakennus on poikkeuksellinen ja hyvännäköinenkin, omasta lapsestaan
saa olla ylpeä”, kertoo EKE-rakennusyhtiön tekninen johtaja Pasi Heikkonen.

Vuonna 2019 valmistuva Harkko-asunto-osakeyhtiö sijaitsee osoitteessa Saaristolaivastonkatu 2. Tulevaisuudessa pikaraitiotie kulkee
asuntoyhtiön vierestä ja matka-aika Helsingin rautatieasemalle on noin 15 minuuttia. Taloyhtiön asunnot ovat puolihitas-omistusasuntoja.
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Ruukki Construction palvelee rakennusalan asiakkaita. Toimitamme asiakkaittemme liiketoimintaa edistäviä tuotteita ja palveluja aina suunnittelusta asennukseen. Yritysasiakkaisiimme
kuuluvat muun muassa rakennuttajat ja rakennusyritykset. Henkilöasiakkaita palvelemme katon rakentamisessa, katteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta asennuspalveluun. Vesikatoissa
tuotemerkkeinämme ovat Ruukki ja Plannja. Vähittäiskauppojen lisäksi palvelemme katonrakentajia Ruukki Express- ja Plannja-myymälöissä , yhdeksässä maassa. Ruukki Construction
työllistää noin 2 500 työntekijää ja tuotantoa meillä on 15 tehtaassa. Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli 5,773 mrd SEK . Ruukki Construction on SSAB:n tytäryhtiö. SSAB on
pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Tukholmassa ja Helsingissä. www.ruukki.fi


